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S e ta  p r o
Uniwersalne łóżko szpitalne
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Seta pro 
Standard
Model podstawowy
• Zakres regulacji wysokości:

32 - 91 cm (zależy od kół)

• Wysoki poziom bezpieczeństwa:

- Praca w ergonomicznej pozycji
- Łatwość w utrzymaniu czystości

Strona 6

Seta pro 
lino
Wąskie łóżko
• Zakres regulacji wysokości:

32 - 91 cm (zależy od kół)

• Idealne do małych pomieszczeń:
- Leże 87 x 200 cm
- Wymiary zewnętrzne tylko 99,8 x 219,3 cm,

- Łatwe manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach
  i pokojach z wieloma łóżkami

Strona 7
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- Leże 90 x 200 cm

bezproblemowy transport przez ościeżnice drzwi
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Seta pro
Klasyczne łóżko
dopasowane do ówczesnych wymagań

Nowe
podwozie

Seta pro
brevo
Łóżko z niską pozycją leża
• Zakres regulacji wysokości:

28 – 84 cm

• Pomaga zapobiegać upadkom:
- Leże 90 x 200 cm
-  Niska pozycja leża zmniejsza ryzyko obrażeń

spowodowanych upadkiem z łóżka

Strona 8

Seta pro
brevo lino
Wąskie łóżko z niską pozycją leża
• Zakres regulacji wysokości:

28 – 84 cm

- Leże 87 x 200 cm 
- Połączenie wąskiego łóżka z szerokim

zakresem regulacji wariantów lino i brevo

Strona 9
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W wielu szpitalach Seta stanowi synonim jakości, trwałości, łatwości obsługi i wysokiego 
poziomu komfortu pacjenta. Teraz dokonaliśmy dalszego rozwoju tego klasycznego 
modelu, by lepiej dostosować go do potrzeb dnia dzisiejszego oraz nadchodzącego jutra. 
Nacisk został położony na zapewnienie bezpiecznej higieny, a przy tym odciążenie 
personelu medycznego i technicznego w ich codziennej pracy.

Łóżko Seta pro wyróżnia się udoskonalonym podwoziem o liniowej konstrukcji i płaskich 
powierzchniach. Jest przeznaczone do mycia ręcznego jak i do automatycznej
dezynfekcji. Skrzynka sterująca i akumulator są teraz łatwo dostępne pod leżem
w segmencie oparcia pleców, dzięki czemu konserwacja i przeglądy są prostsze i szybsze.

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa było zawsze przedmiotem 
zainteresowań łóżek serii Seta. Solidne barierki boczne na całej długości leża pozostają 
jedną z zalet tego modelu. Prowadnice szynowe barierek bocznych są zintegrowane
ze szczytem, dzięki czemu są szczególnie praktyczne i trwałe. Na życzenie dostępne jest 
również łóżko bez barierek bocznych na całej długości leża. Można je zamontować
w późniejszym terminie, jeśli konieczna będzie zmiana opieki nad pacjentem.
Podsumowując: łóżko Seta pro to bezpieczna inwestycja w przyszłość, która znacznie 
usprawni pracę jednostek szpitalnych.



6

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

•   Bezpieczne obciążenie robocze do 260 kg spełnia również
 potrzeby cięższych pacjentów

Seta pro – Standard 
Uniwersalne łóżko szpitalne

260 kg

Przedłużenie
leża e-help Łatwość obsługi

LCD

Pozycja anty- 
Trendelenburga

Pozycja
Trendelenburga

Automatyczna
dezynfekcja

5-te koło Bezpieczne
obciążenie
robocze

Duży zakres
regulacji
wysokości

od 32 
do 91 cm260 kg

200 cm 90 cm

219,3 cm 103,8 cm

32
-9

1 
cm

200 cm 87 cm

219.3 cm 99.8 cm

32
-9

1 
cm

Seta Seta brevo

Seta lino Seta brevo lino
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Seta pro to solidne łóżko doskonale sprawdzające się na wielu 
oddziałach szpitalnych. Szeroki zakres regulacji wysokości
do 91 cm pozwala nawet wysokiemu personelowi pracować
w pozycji ergonomicznej. Zintegrowane barierki boczne na całej 
długości leża zapewniają najlepszą możliwą ochronę
dla pacjentów, którzy są podatni na upadki. Seta pro to łóżko, 
które można dostosować do własnych potrzeb dzięki 
inteligentnemu, modułowemu systemowi różnych kół, leży
i akcesoriów.

•    Pozycja siedząca osiągana za pomocą pilota
•    Klasyczny, elegancki wygląd

200 cm 90 cm

219.3 cm 103.8 cm

28
-8

4 
cm

200 cm 87 cm

219.3 cm 99.8 cm

Seta brevo

Seta brevo lino

28
-8

4 
cm
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Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

•    Leże 87 x 200 cm oferuje wysoki poziom komfortu
Różne warianty kół i opcjonalne 5-te koło sprawiają,
że manewrowanie łóżkiem w ciasnych pomieszczeniach

Seta pro – wariant lino
Wąskie łóżko

od 32
do 91 cm

200 cm 90 cm

219.3 cm 103.8 cm

32
-9

1 
cm

200 cm 87 cm

219,3 cm 99,8 cm

32
-9

1 
cm

Seta Seta brevo

Seta lino Seta brevo lino
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Duży zakres
regulacji
wysokości

Wąskie łóżko

Łóżka w szpitalach często muszą być transportowane do innych
pomieszczeń. Manewrowanie może stać się wyzwaniem: ciasne
pokoje z wieloma łóżkami lub wąskie korytarze, niewystarczająco 
szerokie aby mogły przejechać dwa łóżka, utrudniają pracę 
personelu. Węższe łóżko, które również zapewnia pacjentowi 
wysoki komfort, może rozwiązać wiele z tych problemów.
Seta pro lino o szerokości zewnętrznej mniejszej niż 100 cm
- jest idealnym wyborem.

Wymiary zewnętrzne 99,8 x 219,3 cm

•   

jest niezwykle łatwe
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Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

•    Łóżko z niską pozycją leża o dużym zakresie
  regulacji wysokości 28 - 84 cm
Zawsze na optymalnej wysokości, aby zapobiegać upadkom,

orp ateS  – wariant brevo
Łóżko z niską pozycją leża

Duży zakres
regulacji
wysokości

Niska
pozycja leża

od 28
do 84 cm

200 cm 90 cm

219.3 cm 103.8 cm

32
-9

1 
cm

200 cm 90 cm

219,3 cm 103,8 cm

28
-8

4 
cm

200 cm 87 cm

219.3 cm 99.8 cm

32
-9

1 
cm

200 cm 87 cm

219.3 cm 99.8 cm

Seta Seta brevo

Seta lino Seta brevo lino

28
-8

4 
cm
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Model Seta pro może być obniżony do wysokości 28 cm,
co minimalizuje ryzyko obrażeń jeśli pacjent wypadnie z łóżka.
Tak niski poziom leża zapewnia najlepszą możliwą ochronę 
nawet bez użycia barierek bocznych.

bezpiecznie wchodzić i wychodzić z łóżka
•   

oraz pracować w pozycji ergonomicznej

9

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:
•   

z niską pozycją leża regulowaną w zakresie od 28 do 84 cm
•    Poręczne i łatwe w manewrowaniu
•    Niska pozycja leża minimalizuje skutki upadków

orp ateS  – wariant brevo lino
Wąskie łóżko z niską pozycją leża

Duży zakres
regulacji
wysokości

Niska
pozycja leża

Manewrowość

od 28
do 84 cm

200 cm 90 cm

219.3 cm 103.8 cm

32
-9

1 
cm

200 cm 90 cm

219.3 cm 103.8 cm

28
-8

4 
cm

200 cm 87 cm

219.3 cm 99.8 cm

32
-9

1 
cm

200 cm 87 cm

219,3 cm 99,8 cm

Seta Seta brevo

Seta lino Seta brevo lino

28
-8

4 
cm
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W wielu szpitalach można zaobserwować dwie tendencje: liczba 
pacjentów utrzymuje się na wysokim poziomie lub wzrasta,
ale średnia długość pobytu spada. Tak szybkie zmiany wymagają 
większej elastyczności, nawet jeśli chodzi o łóżka. Wariant brevo 
lino jest wąskim łóżkiem o niskiej wysokości, które jest w stanie 
sprostać tym wymogom. Może być szybko przetransportowane
w dowolne miejsce i spełnia różne potrzeby ochrony pacjentów.

Szerokość zewnętrzna 99,8 cm w połączeniu
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•    Podczas korzystania z funkcji
przedłużenia leża, barierki boczne

Barierki boczne
Ochrona i stabilność we wszystkich sytuacjach

Intuicyjna obsługa umożliwia
personelowi opuszczenie barierek
bocznych za pomocą jednego przycisku.

Tylko Seta pro
oferuje barierki boczne
na całej długości leża.

Podczas korzystania z przedłużenia leża,
szyny można wyciągnąć
w celu ich przedłużenia.

Pacjenci mogą mieć lepszy widok,
ponieważ barierki boczne można
również ustawić po przekątnej.
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Barierki boczne na całej długości leża dostępne dla modeli Seta pro zostały zaprojektowane 
tak, aby zapewniać maksymalną ochronę pacjentom podatnym na upadki. Imponująca 
jest także ich wyjątkowa stabilność i trwałość: to łóżko jest jedynym modelem, w którym 
szyny są bezpośrednio zintegrowane ze szczytami. Poruszają się płynnie, cicho
i, w przeciwieństwie do innych systemów bezpieczeństwa, nie wymagają dodatkowej 
przestrzeni po bokach łóżka podczas regulacji lub opuszczania.

rozszerzane są bez użycia narzędzi
•   

pozwalają zastosować materace
przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe

•   Gładkie powierzchnie barierek bocznych

Barierki boczne o wysokości 41 cm

są łatwe w utrzymaniu czystości

Seta pro może być obsługiwana 
intuicyjnie i bezpiecznie przez personel
i pacjentów. Zarówno standardowy pilot 
podręczny z prostymi piktogramami,
jak i nowoczesny pilot podręczny LCD
z 3 przyciskami i dużym czytelnym 
wyświetlaczem sprawdzają się w każdej, 
nawet stresującej sytuacji. Dodatkowe 
funkcje obsługi i zarządzania są dostępne 
w skrzynce blokującej lub opcjonalnym
panelu centralnym, znajdującym się
w półce na pościel.

11

Skrzynka blokująca służy do blokowania i odblokowywania
poszczególnych opcji regulacji.

Panel centralny (opcja) łączy wszystkie funkcje
sterowania łóżkiem na dużej powierzchni.

Standardowy pilot podręczny
z intuicyjnymi piktogramami.
Dostępny jest również
z podświetlonymi przyciskami (opcja).

Pilot podręczny LCD (opcja) oferuje
3 oddzielnie sterowane poziomy kontroli: 
dla pacjenta, personelu i serwisu.

Intuicyjne
sterowanie
Dostosowane
do każdego
użytkownika

•   Pilot z wyświetlaczem LCD zawiera
3 poziomy obsługi dla pacjentów,
pielęgniarek i techników.

•   
i ukrywać niektóre funkcje regulacji
dla pacjentów.

•   Dzięki funkcji EasyCare opcjami
można zarządzać na poziomie
dostępnym dla opiekunów,
bez modyfikacji statusu blokady

z ogromną oszczędnością

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

EasyCare
odciąża 

Włączanie
funkcji

Bez
EasyCare

Cz
as

Z
EasyCare

Opcjonalny pedał nożny umożliwia
łatwą regulację wysokości łóżka
za pomocą stopy.
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Personel medyczny może blokować

opiekunów

dla pacjenta. Wiąże się to

czasu opiekunów i dodatkowo
zwiększa bezpieczeństwo.
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Wypełnienie szczytu można następnie wyciągnąć
i wykorzystać jako pomoc w nagłych wypadkach

Aby zdemontować szczyt należy zdjąć jego uchwyt,
który jest zamocowany za pomocą systemu zatrzaskowego.

Szczyty i kolory
Stylowy i praktyczny design

Szczyty „Base” idealnie pasują
do każdego pomieszczenia.
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Wszystkie łóżka Seta pro są standardowo wyposażone w elegancki szczyt 
„Base” z praktycznym uchwytem. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej 
oferty kolorów i drewnianych dekorów, aby idealnie dopasować łóżko
Seta pro do wystroju danego oddziału.

•   Szczyty są łatwo demontowalne, co umożliwia szybki dostęp do pacjenta

 

Szczyty po zdemontowaniu umożliwiają wsparcie resuscytacji•

The visually appealing  
“Base” head and footboards 
blend easily into any  
environment.

np. w resuscytacji.

Silver Grey

Snow White

Złoty

Azur

Ottawa Maple

Eternal Cherry

Global Beech

Noce Praliné

Valley Oak

Noce Lyon

Baltic Sea

Storm
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Zintegrowane przedłużenie leża można w szybki i łatwy sposób
wysunąć, by zapewnić wysokim pacjentom niezbędną
przestrzeń. Przedłużenie segmentu podudzia oraz dopasowany
materac stanowią wyposażenie opcjonalne.

Przedłużenie segmentu podudzia (opcja) przesuwa się 
wraz z segmentem podudzia podczas regulacji, dzięki czemu
wysoki pacjent może przyjąć również pozycję uniesionych nóg.

Higieniczne leże wykonane z paneli z polipropylenu.

Leże wypełnione metalową kratką.

Leże i przedłużenie leża
Komfort i optymalna higiena

Leże wypełnione tworzywem z płyty HPL.
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Model łóżka Seta pro oferuje trzy rodzaje leża, dostosowane
do potrzeb każdego pacjenta. Leże higieniczne wykonane jest
z lekkich paneli z polipropylenu, które można łatwo wyjąć
i wyczyścić. Leże wypełnione tworzywem HPL zostało podzielone 
na cztery sekcje, które można na żądanie zabezpieczyć
przed zdjęciem. Oba powyższe modele posiadają wycięcia, 
zapewniające obieg powietrza. Trzecią alternatywą jest solidna 
podstawa leża z metalowej kratki, która idealnie dostosowana 
jest do automatycznej dezynfekcji. Zintegrowane przedłużenie 
leża o 22,5 cm oraz wysuwane barierki boczne stanowią 
wyposażenie standardowe, natomiast przedłużenie segmentu 
podudzia i dopasowany materac - są dostępne jako wyposażenie 
opcjonalne.
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Nowe detale
Zwrotność
i łatwość serwisowania

•    Opcjonalne 5-te koło zapewnia dodatkową stabilność podczas transportu pacjenta,
niezależnie od tego czy personel prowadzi łóżko od strony głowy czy nóg

•    Krążki odbojowe (standard) chronią łóżko przed uszkodzeniem na skutek kolizji
lub podczas regulacji wysokości

•    Opcjonalny pilot podręczny LCD z funkcją EasyCare umożliwia personelowi pełny
dostęp do regulacji łóżka i zawiera wiele opcji wsparcia na poziomie technicznym

•   Elektroniczne podzespoły łóżka znajduję się pod leżem w segmencie oparcia pleców
•   Dwie tuleje od strony głowy na wieszak kroplówki oraz wysięgnik z uchwytem do ręki
•    Dodatkowe dwie tuleje od strony nóg na wieszak kroplówki

Pilot podręczny LCD z poziomem
technicznym do łatwej analizy błędów.

Stożkowe krążki odbojoweŁatwo dostępne

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

Zalety
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elektroniczne podzespoły łóżka.

5-tego koła

zabezpieczają przed kolizją.

Seta pro zawiera wiele innowacyjnych detali, które zostały opracowane w celu 
ułatwienia codziennej pracy oraz wszystkich zadań związanych z serwisowaniem. 
Praktyczne szczegóły odciążają personel i pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

W przypadku szybkiego przejazdu 
przez zakręt na pacjenta mogą 
oddziaływać duże siły odśrodkowe. 
5-te koło, pełniące rolę kółka 
kierującego, zapewnia jeszcze
efektywniejsze pozostawienie łóżka 
Seta pro na torze jazdy i zapobiega 
odjeżdżaniu łóżka na bok.
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•    Bezpieczna higiena dla skutecznej ochrony
przed drobnoustrojami

•    Wysoki standard IPX6W chroni elementy elektryczne
przed wilgocią

•    Mniejsze obciążenie personelu poprzez eliminację
ręcznego czyszczenia

•    W razie potrzeby, serwis Stiegelmeyer oferuje współpracę
w celu opracowania najlepszego możliwego rozwiązania
w zakresie automatycznej dezynfekcji w danej placówce

Niezawodna higiena
Idealne do ręcznej i automatycznej dezynfekcji

Wszystkie elementy
konstrukcyjne łóżka
są łatwo dostępne,
co zapewnia
precyzyjne

Zakryte kable
w serii Seta pro
tworzą gładkie
powierzchnie.

10 x więcej
czyszczenia

niż standardowe
wymagania
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czyszczenie.

Doskonałe właściwości higieniczne serii Seta zostały jeszcze 
bardziej udoskonalone w Seta pro. Duże, płaskie powierzchnie
i zakryte elektroniczne podzespoły znacznie ułatwiają czyszczenie 
ręczne i dezynfekcję. Opcjonalne warianty modeli przeznaczonych 
do automatycznej dezynfekcji mają jeszcze wiele innych zalet:
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Seta pro Standard lino brevo brevo lino

Wysokość leża

Standardowy zakres regulacji leża (ok. 35 - 91 cm) ✓ ✓ – –

Zakres regulacji leża (ok. 28 - 84 cm) – – ✓ ✓

Szerokość leża

✓ – ✓ –

99,8 cm, materac 87 cm – ✓ – ✓

Barierki boczne

Na całej długości leża ✓ ✓ ✓ ✓

Szczyty

Base ✓ ✓ ✓ ✓

Kolor ramy

Biały NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓

Argentum, zbliżony do RAL 9006 O O O O

Dezynfekcja, stopień ochrony

Mechaniczna dezynfekcja, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓

Automatyczna dezynfekcja, IPX6W O O O O

Leże

Higieniczne leże z polipropylenu ✓ ✓ ✓ ✓

Higieniczne leże z polipropylenu z otworami na system pasów O O O O

Leże wypełnione płytą HPL z otworami na system pasów O O O O

Leże wypełnione metalową kratką (na stałe lub demontowalna) O O O O

Stożkowe krążki odbojowe (plastikowe) ✓ ✓ ✓ ✓

Stożkowe krążki odbojowe (uniwersalne) O O O O
2 uniwersalne od strony głowy, 2 plastikowe od strony nóg O O O O

Koła

✓ ✓ – –

O O – –

O O – –

Podwójne koła Linea o średnicy 125 mm – – ✓ ✓

5-te koło

Podwójne koło o średnicy 125 mm O O – –

Przewodząca powłoka kół

1 koło ✓ ✓ ✓ ✓

2 koła O O O O

4 koła O O O O

5 kół O O – –

Dźwignia hamulca

2 x odlew ciśnieniowy, chromowany ✓ ✓ ✓ ✓

2 x odlew ciśnieniowy, chromowany z kolorowym oznaczeniem O O O O

4 x odlew ciśnieniowy, z kolorowym oznaczeniem lub bez O O O O

Położenie koła z blokadą kierunkową

Przód, prawy ✓ ✓ ✓ ✓

O O O O

Tył, prawy O O O O

O O O O

Pośrodku łóżka O O – –

Wyposażenie i opcje

 ✓= Standard      O = Opcja – = Niedostępne
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Stożkowe krążki odbojowe

Zintegrowane koła o średnicy 150 mm

Antystatyczne podwójne koła o średnicy 150 mm

Podwójne koła Linea o średnicy 150 mm

Przód, lewy

Tył, lewy

103,8 cm, materac 90 cm

17 ✓= Standard      O = Opcja      – = Niedostępne       1) Wymagana skrzynka blokująca lub panel sterowania 2) 

Seta pro Standard lino brevo brevo lino

Elementy obsługi

Standardowy pilot podręczny 1) ✓ ✓ ✓ ✓

Standardowy pilot podręczny, podświetlany1) O O O O

Pilot podręczny LCD O O O O

Skrzynka blokująca w półce na pościel O O O O

Panel centralny w półce na pościel O O O O

Pedał nożny O O – –

System Out-of-Bed

Tak O O O O

Dodatkowe cechy

Standardowa listwa przesuwna O O O O

Półka na pościel ✓ ✓ ✓ ✓

Przedłużenie leża ✓ ✓ ✓ ✓

Funkcje elektroniczne

Sygnał hamulca O O O O

Światło pod łóżkiem O O O O

Pilot satelita O O O O

Kąt odchylenia oparcia pleców na pilocie podręcznym LCD O O O O

Bateria

Bateria ołowiowo-kwasowa ✓ ✓ ✓ ✓

Bateria litowo-jonowa O O O O

Dane techniczne
Seta pro Standard lino brevo brevo lino

Dane podstawowe

Wymiary zewnętrzne

Wymiary leża
(wymiary materaca) ok. 90 × 200 cm ok. 87 × 200 cm ok. 90 × 200 cm ok. 87 × 200 cm

Przedłużenie leża ok. 22,5 cm 2) ok. 22,5 cm 2) ok. 22,5 cm 2) ok. 22,5 cm 2)

Podział sekcji leża

Autoregresja oparcia pleców ok. 10 cm ok. 10 cm ok. 10 cm ok. 10 cm

Bezpieczne obciążenie robocze

Maksymalna waga pacjenta ok. 220 – 250 kg ok. 220 – 250 kg ok. 220 – 250 kg ok. 220 – 250 kg

Prześwit do podłogi ok. 16,9 cm ok. 16,9 cm ok. 14,3 cm ok. 14,3 cm

Prześwit do podłogi
(z kołami Linea o średnicy 150 mm) ok. 14,1 cm ok. 14,1 cm – –

Waga całkowita

Wysokość zabezpieczenie bocznego ok. 41 cm ok. 41 cm ok. 41 cm ok. 41 cm

Regulacje

Kąt przechyłu Trendelenburga ok. 0 – 17° ok. 0 –17° ok. 0 –17° ok. 0 –17°

Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 0 –17° ok. 0 –17° ok. 0 –16° ok. 0 –16°

Zakres regulacji wysokości leża ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 91 cm ok. 28 – 84 cm ok. 28 – 84 cm

Zakres regulacji wysokości leża
(z kołami Linea o średnicy 150 mm) ok. 32 – 88 cm ok. 32 – 88 cm – –

Kąt odchylenia oparcia pleców ok. 0 – 70° ok. 0 – 70° ok. 0 – 70° ok. 0 – 70°

Kąt odchylenia oparcia uda ok. 0 – 40° ok. 0 – 40° ok. 0 – 40° ok. 0 – 40°

Uniesiona pozycja nóg ok. 0 – 16° ok. 0 – 16° ok. 0 – 16° ok. 0 – 16°
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Pośrednia blokada na 10 cm

ok. 155 kg ok. 155 kg ok. 155 kg ok. 155 kg

ok. 260 kg ok. 260 kg ok. 260 kg ok. 260 kg

ok. 83 – 15 – 33 – 54 cm ok. 83 – 15 – 33 – 54 cm ok. 83 – 15 – 33 – 54 cm ok. 83 – 15 – 33 – 54 cm

ok. 103,8 × 219,3 cm ok. 99,8 × 219,3 cm ok. 103,8 × 219,3 cm ok. 99,8 × 219,3 cm
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Chronimy wartości

Tworzymy przyszłość
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Chronimy wartości
Nasze przedsiębiorstwo zostało założone 
w roku 1900 w Herford i po dziś dzień 
pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Szacunek i odpowiedzialność w stosunku 
do naszych klientów, pracowników
i partnerów stanowią podstawę naszej 
codziennej pracy. Opierając się na tych 
wartościach oraz naszym długoletnim 
doświadczeniu, oferujemy klientom
na całym świecie produkty, rozwiązania
i usługi wysokiej jakości z segmentu opieki 
i zdrowia.

Tworzymy przyszłość
Aby błyskawicznie reagować na zmiany 
zachodzące w dziedzinie opieki i zdrowia, 
sami opracowujemy wszystkie nasze 
produkty. Wdrażanie innowacji i opra-
cowywanie wizji opieki na przyszłość
są celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy
w stałym kontakcie z naszymi klientami, 
aby wspierać ich w realizacji codziennych 
zadań. Wdrażanie trendów przyszłości
już w teraźniejszości jest naszą tradycją.

Nasze specjalizacje

19

Nasze marki•   Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym
•   Ponad 1100 pracowników na całym świecie
•   Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się
   we własnych zakładach

•   Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech
Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
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•   Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
•   Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii,

Polsce i RPA

•   

Grupa Stiegelmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez 
markę Burmeier - również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych 
klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi.



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax  +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej:
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com
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